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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

 
 

Készült: Győrött, az Irányító Csoport 2018. október 25-én tartott üléséről. 

 
Az ülés kezdődött: 9:00 órakor, véget ért 10 órakor 

 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív alapján 

 
Részt vesznek még az ülésen: mellékelt jelenléti ív alapján 

 
Németh Zoltán, Irányító Csoport elnöke: 

Németh Zoltán elnök köszöntötte a résztvevőket. 

 
Az Irányító Csoport ülésen a 10 fő tagból 6 fő van jelen, tehát az ülés határozatképes. 

 
A megjelent tagok száma alapján az egyszerű szótöbbségi szavazáshoz legalább 5 

szavazat, a minősített többséghez 6 szavazat szükséges. 
Az ülésre javasolt napirendi pontokat tartalmazó  meghívót a tagok megkapták. 

 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek napirendet módosító javaslata. 

 

Napirendet módosító egyéb javaslat nem hangzott el. 
 

Németh Zoltán, Irányító Csoport elnöke: 
Szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatot. 

 
Az Irányító Csoport egyhangú szavazással a napirendi pontot elfogadta. 

 
1. napirendi pont 

Beszámoló a TOP-5.1.1-15-GM1-2016-00001 azonosító számú „Megyei szintű 

foglalkozási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 
együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében” című projektkét ülés közötti 

időszakban végzett tevékenységéről. 
Előadó: Borbélyné Fazekas Olga, Paktumiroda munkatárs 

 
2. napirendi pont 

MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. tájékoztatása a projektben végzett eddigi 
tevékenységéről, tapasztalatairól.  

Előadó: Rákosi Szabolcs  

 
3. napirendi pont 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolója a projektben végzett eddigi 
tevékenységeikről.                                                                      

Előadó: Dr Báthy Andrásné 
 

4. napirendi pont: 
Egyebek 



NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

1. napirendi pont 
Beszámoló a TOP-5.1.1-15-GM1-2016-00001 azonosító számú „Megyei szintű 

foglalkozási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 
együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében” című projekt két ülés közötti 

időszakban végzett tevékenységéről. 
Előadó: Borbélyné Fazekas Olga, Paktumiroda munkatárs 

 

2018. szept. 27-én tartották az előző Irányító Csoport ülést. 

Az eltelt időszakban továbbra is fő feladatuknak a célcsoportok folyamatos felkutatását 

tartották. 

A Győri Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályán információspontot működtetnek a Máltai 

Szeretetszolgálattal közösen. Ennek mintájára a csornai és a kapuvári foglalkoztatási 

osztályokon is szeretnének információspontokat létrehozni. Ennek a szervezése jelenleg is 

folyamatban van, ill. Kapuváron már rövid időn belül elindulhat. 

Az inaktív ügyfelek hatékonyabb elérése érdekében a megyei paktumhoz tartozó 

települések önkormányzatán dolgozó szakembereket pl. családsegítőket telefonon 

felkeresték és megpróbáltak segítséget kérni, hogy a látókörükben lévő inaktív ügyfeleket 

hogyan és milyen módszerekkel lehetne utolérni. Itt a téti járási családsegítőt emelték ki 

aki nagyszámban hozott és vonatott be ügyfeleket a TOP programba. 

A paktum irodát rendszeresen keresik ügyfelek és munkáltatók is telefonon vagy 

személyesen.  Minden esetben részletesen tájékoztatják őket a projekt adta 

lehetőségekről. 

A megyei paktum ernyőszervezetként is működik így ezen feladataiknak eleget téve  

folyamatosan részt vesznek a városi és helyi paktumok ülésein és rendezvényein. 

Ennek keretében 2018. szeptember 27-én Mosonmagyaróváron vettek részt a  helyi 

paktum Irányító Csoport ülésén ahol az utolsó  ülés óta eltelt időszakról tartottak 

beszámolót. 

2018. október 17-én pedig a téti paktum Irányító Csoport ülésén vettek részt ahol szintén 

az előző ülés óta eltelt időszakról számoltak be és a Kormányhivatal munkatársa pedig 

rövid  tájékoztatást adott a bevont ügyfelekről és a támogatási eszközök igénybevételéről.  

A megyei Foglalkoztatási Paktum 2018. október 31-én a 9. mérföldkőhöz ér. Az előírt 

teljesítendő indikátor szám 125 fő amit már most túlteljesítettek. 

2018. október 15-ig bevont ügyfelek száma 160 fő ebből 92 fő  a program keretében 

nyújtott támogatási eszközök valamelyikével munkaviszonyt létesített. A program 

keretében 23 fő került képzésbe. 

NémethZoltán Irányitó Csoport elnöke 

Megkérdezte a  beszámolóval kapcsolatban kérdés hozzászólás  van e.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportja 6 igen 

egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 

8/2018(IX.27.) ICS 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportja  a TOP-

5.1.1-15-GM1-2016-00001 azonosító számú „Megyei szintű foglalkozási 



megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Győr-

Moson-Sopron megyében” című projekt  két ülés között eltelt időszakban végzett 

tevékenységéről  szóló beszámolót elfogadta. 

Határidő: 2018. október 25. 

Felelős: Németh Zoltán, az Irányító Csoport elnöke 

 

2. napirendi pont 
MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. tájékoztatása a projektben végzett eddigi 

tevékenységéről, tapasztalatairól.  
Előadó: Rákosi Szabolcs  

 
Elmondta, hogy a MOBILIS szerepe a projektben szakmai közreműködő és egyéb 

munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó (konzorciumi) partner. 
 

Tájékoztatott a  projektben végzett tevékenységeikről: közreműködtek a szakmai 

előkészítésben, tájékoztatás(célcsoport toborzás),egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások 

nyújtása. Projektelőkészítés során az alábbi feladatokat végezték: részletes, valamennyi 

releváns gazdasági ágazatra és szezonális munkaerő keresletre kitérő foglalkoztatási 

helyzetelemzés készítése, egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények 

elkészítése, Megvalósíthatósági Tanulmány összeállítása, munkaerő-piaci, 

vállalkozásfejlesztési és munkaerő igényfelmérések, szükségletfelmérések, célcsoport 

elemzések elvégzése ,partnerség-építés, szakértői hálózatépítés, szakértői 

műhelymunkák 

A teljesítésbe bevont közreműködők  a Mobilis saját munkatársai és a NABAGO 

Szolgáltató és Tanácsadó Kft.    

Célcsoportot érintő tevékenységek: tájékoztatás:  helyi információs pont működtetése a 

Mobilisben, tájékoztatás a Mobilis honlapján, községi vezetők és szakemberek 

megkeresése,(tájékoztatás a projektről) Széchenyi István Egyetem volt hallgatóinak 

célzott megkeresése, SZE Felnőttképzési Központ volt hallgatóinak megkeresése, 

korábban látókörünkbe került, frissen végzett középiskolások tájékoztatása, tájékoztatás 

a Járási Hivatalban, Mobilisben tartott egyéb rendezvényeken való tájékoztatás. 

szolgáltatásnyújtás: információnyújtás, tanácsadás ( egyéni, csoportos) mentori 

szolgáltatás. 

A teljesitésbe bevont közreműködők: a Mobilis munkatársai. 

A tevékenység ellátása a projektmegvalósítás végéig folyamatos.                                                                                 

A Mobilis munkatársa néhány statisztikai adatot mutatott be: ügyfelek nemek és 

célcsoportonkénti megoszlásáról. 

Szakmai tapasztalatok: az ügyfelek nagyrésze korábban nem ismerte a programot, 

általában könyvelő vagy leendő munkáltató hívta fel a figyelmet az elérhető 

támogatásokra, célirányos megkeresések bérköltség támogatás, VVT. 

az ügyfelek nyitottak a szolgáltatásokra, elégedettek a tanácsadások tartalmával és 

mentori támogatással. 

a kapcsolattartás az ügyfelekkel zökkenőmentes és folyamatos. 

 

Következtetések, tanulságok, javaslatok: a projekt további népszerűsítése szükséges 

(TV, rádió, helyi média), tájékoztató rendezvények nem hozták meg a várt eredményt – 



a potenciális ügyfelek hétköznapi élethelyzetekben történő megszólítása hatásosabb 

lehet. Az egyre kedvezőbb foglalkoztatási adatok miatt a bevonható ügyfelek számának 

további csökkenése várható. Hatásos lehet könyvelők, pénzügyi vezetők és 

vállalkozásvezetők tájékoztatása(pl. GYMSKIK rendezvényein) 

A Járási Hivatalokban történő tájékoztató tevékenység minden másnál hatékonyabb 

lehet. 

Szorosabb együttműködést javaslunk a TOP-6.8.2 projekttel (pl.közös tájékoztató 

rendezvények?) 

 NémethZoltán Irányitó Csoport elnöke 

Megkérdezte a  beszámolóval kapcsolatban kérdés hozzászólás  van e. Kérdés, hozzászólás 

nem hangzott el. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportja 6 igen 

egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 

9/2018(IX.27.) ICS 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportja a 
MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. tájékoztatását a   projektben végzett eddigi 

tevékenységéről, tapasztalatairól  tudomásul veszi.  

  

Határidő: 2018. október 25. 

Felelős: Németh Zoltán az Irányító Csoport elnöke 

 

3. napirendi pont 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolója a projektben végzett eddigi 
tevékenységeikről.                                                                      

Előadó: Dr. Báthy Andrásné 
A Máltai Szeretetszolgálat mint konzorciumi  partner vesz részt a projektbe. 

Az előző két beszámolóban már sok mindent elmondtak  ezért az eredményekkel kezdte a 
tájékoztatást. 

72 személy vett rész eddig a Szeretetszolgálatnál egyéni tanácsadásokon, akiket a 
Kormányhivatal irányítottan küldött. Nemek szerinti eloszlás:  Férfi 24 fő, Nő 48 fő. A 

nemek aránya eltolódott, több nő veszi igénybe a személyre szóló szolgáltatásokat.  

Iskolai végzettség szerint eloszlás: kevesebb, mint alapfokú iskolai végzettségű: 4 fő, 
alapfokú iskolai végzettségű: 14 fő,  speciális szakiskolát végzettek: 3 fő, szakmunkás 

végzettségű: 24 fő, középfokú végzettség / érettségivel rendelkező: 21 fő,    Felsőfokú 

végzettségű: 6 fő. 

Az iskolai végzettség szerinti eloszlás mutatja, hogy ezáltal a ügyfeleik száma nem köthető 
egyértelműen egy csoporthoz. Az ügyfeleik többsége szakmunkás végzettségű vagy 

érettségivel rendelkező. Jelentős volt azon személyek aránya, akik nem rendelkeznek 8 
általános iskolai végzettséggel sem – ők 3 vagy 4 osztályt végeztek. A továbbképzésük 

sem lehetséges, a képzések többségének alapfeltétele az alapfokú iskolai végzettség, 

egyes képzésekhez pedig érettségi is szükséges.  

Életkor szerinti megoszlás: 20 éves vagy az alatti: 1 fő,  21-30 év között: 17 fő, 31- 40 év 

között: 22 fő,  41-50 év között: 17 fő,  50 év feletti: 15 fő. 

Az ügyfelek életkorának aránya nagyjából megegyező. Nincs olyan korosztály, akik 

kifejezetten többen veszik igénybe a szolgáltatásokat.  



Célcsoport szerinti eloszlás: Alacsony iskolai végzettséggel rendelkező: 10 fő, 25 év alatti 

pályakezdő: 8 fő,  50 év feletti: 10 fő, Inaktív: 17 fő,  Roma nemzetiséghez tartozó: 9 fő, 

Gyes-ről visszatérő álláskereső: 5 fő, Tartós munkanélküli: 8 fő, Közfoglalkoztatásból a 
versenyszférába visszatérő: 2 fő, Megváltozott munkaképességű: 2 fő, Foglalkoztatási 

támogatásban részesülő: 1 fő. 

A célcsoport szerinti eloszlásból kiolvasható, hogy az inaktív ügyfelek bevonása történt 

meg a legnagyobb számban. Hasonló arányban járt el sikeresen a program az alacsony 
iskolai végzettségűek esetén, a pályakezdőknél, az 50 év felettieknél, a roma 

nemzetiségűeknél, továbbá a tartós munkanélküliek esetében.  
A szolgáltatásaik helyszínei Győr, Mosonmagyaróvár, Csorna és Kapuvár városai voltak. 

Győrben 60 fő, Mosonmagyaróváron 2 fő, Csornán 2 fő, Kapuváron 8 fő. 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgálatainak épületeiben tartották meg a 

tanácsadást az ügyfelek számára. Volt Kapuváron arra is lehetőségük, hogy a Munkanélküli 

Központ biztosított számukra egy irodát az ügyfélfogadás idejére.  
Egyéni információnyújtás 72 alkalommal,  egyéni munkatanácsadás 39 alkalommal,  

egyéni álláskeresési tanácsadás 7 alkalommal,  egyéni pályatanácsadás 5 alkalommal,  
egyéni rehabilitációs tanácsadás 1 alkalommal, mentori szolgáltatás 26 alkalommal. 

A legtöbb ügyfelük munkatanácsadásra érkezett hozzájuk, de jelentős volt a mentori 

tanácsadás száma is, ahol leginkább privát, magánéleti problémákról volt szó. 

A Foglakoztatási Osztályról hozzájuk irányított álláskeresők közül megközelítőleg 8 fő nem 
érkezett meg külső szolgáltatásra, 2 fő esetében pedig a bevonás kezdetlegessége miatt a 

Városi TOP-os kollégák adtak szolgáltatást.  

Az ügyfelek álláskeresése során tapasztalt információk a munkáltatói szokásokról változó, 
főleg negatív élmények érik őket. Állásinterjú után sok esetben válaszra sem méltatják 

őket annak ellenére, hogy erre ígéretet tesznek. Az e-mailen keresztül történő pályázatok 
esetében sem kapnak legtöbb esetben visszajelzést. Sokszor túlzott követelményeket 

támasztanak a munkavállalók felé. 

A megváltozott munkaképességűek esetében a betegség típustól függ az elhelyezkedést 

akadályozó tényezők sora. Gondot okozhat az utazás, a sok járással, emeléssel, hajolással 
járó munkavégzés, a csoporthoz való alkalmazkodás, a gyógyszerek gátló hatása. 

Előfordult, hogy közülük egy ügyfél képzésre jelentkezett (biztonsági őr képzés), de az 

orvosi alkalmasságin nem ment át. Javasoltak számára egy másik képzési lehetőséget, 
ami tetszett neki is (társadalombiztosítási ügyintéző). Sajnos egyészségügyi okokból nem 

tudott megjelenni a felvételin.  Egy másik ügyfél mindkét szemére vak, hiába ért sokféle 
munkaterülethez, így nem alkalmazzák. Az ipari parkban lévő gyárakba adta be 

önéletrajzát, még az utazást is megoldja a gyermekével, de nem vették fel többek között 
a targoncaközlekedés miatt.  Azóta elhelyezkedett a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft-nél, 

ahogy egy másik ügyfél is. 

A  megváltozott munkaképességű ügyfeleik csak olyan munkahelyen szeretnének dolgozni  

ahol napi 4 órás, könnyű összeszerelői munkát tudnak végezni.  

 
A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzat Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 

vezetőjével is szoros az együttműködés. Ők több személyt vettek fel bérköltség 
támogatással az ügyfelek közül. A szóbeli megállapodás szerint, mivel a Máltai 

Szeretetszolgálat munkatársai a keddi napokon vannak jelen a Foglalkoztatási Osztályon, 
segítik a regisztrációt, toboroznak, így ezeken a napokon küldik a leendő alkalmazottaikat 

is.  

 

Pályakezdőknél, sok esetben kicsi a motiváltság, mert érzik a családi háttér biztonságát. 

Nincs még megfelelő szakmai tapasztalat, nem ismerik a munkaerő-piaci helyzetet és sok 

esetben alacsony a kezdőbér, ami nagy mértékben visszatartó tényező. 



Roma ügyfeleik közül sokan panaszkodnak arra, hogy nemzetiségük miatt hátrányos 

megkülönböztetést éreznek a munkaerő-piacon. 

Gyes-ről Gyed-ről visszatérő anyukáknak sokszor nincs segítő családi háttér, így nehezen 
tudják megoldani a gyermekek elhelyezését, főként betegség esetén. Az ebből fakadó 

hiányzásokat nem minden munkáltató tolerálja. 

Egyik ügyfelüknél az álláskeresést akadályozó tényező a magánéleti nehézsége: párja 

minden nap ingázik Bakonyszentlászló és Pozsony között a munkája miatt 3 műszakban, 
így a kisfiát csak ügyfelük tudja óvodába vinni és hozni, ami miatt csak a közelben lévő 

munka jöhet szóba, az is maximum 6 órában, egy műszakban, iskolai végzettségét 
tekintve csak általános iskolai végzettsége van. Hasonló élethelyzetek több esetben is 

előfordultak. 

A tartós munkanélküli és inaktív ügyfeleik félnek a kihívásoktól. Nehezen hiszik el, hogy 

még valahol szükség van rájuk. Ennél a célcsoportnál a legfontosabb az önbizalom erősítés, 

a motiváltság felkeltése, fenntartása. 

Az 50 év feletti álláskeresők nagy százalékban alacsony iskolai végzettségűek, így már 

koruk miatt is nehezebben veszik fel őket a munkáltatók.  

Munkáltatók részérő nem tapasztaltunk negatív hozzáállást a célcsoport tagjaival szemben. 

Ez talán abból is adódik, hogy számukra a bérköltség támogatás elég motiváló. 

Eredményeink  

8+4 hónapos bértámogatással alkalmazottak száma: 18 fő,  6+3 hónapos bértámogatással 

alkalmazottak száma: 3 fő, Vállalkozóvá vált ügyfelek száma: 16 fő,  

Képzésben részt vett ügyfelek száma: Óvodai dajka: 2 fő, Építő- és anyagmozgató gép 

kezelője (targoncavezető): 6 fő, Bérügyintéző: 4 fő, Kézápoló és műkörömépítő: 2 fő, 

Élelmiszer-, vegyiáru eladó: 1 fő. 

Az összesen 82 ügyfélből, akik hozzájuk lettek irányítva, összesen 55 fő jelen pillanatban 

munkaviszonnyal rendelkezik – 63%-uk. Közülük a legtöbben még bértámogatás vagy a 
vállalkozóvá válás támogatása keretein belül dolgoznak. Akad közöttük olyan is, akik 

támogatás nélkül helyezkedtek el (18 fő). Közülük is volt olyan, aki elvégzett egy képzést, 
és utána sikerült elhelyezkednie önerőből.  A képzést mindössze 1 fő szakította meg, a 

többiek sikeresen elvégezték.  

NémethZoltán Irányitó Csoport elnöke 

Megkérdezte a  beszámolóval kapcsolatban kérdés hozzászólás  van e. Kérdés, hozzászólás 

nem hangzott el. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportja 6 igen 

egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 

10/2018(IX.27.) ICS 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportja a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolóját a projektben végzett eddigi 

tevékenységeikről elfogadta veszi.                                                                   

        

  

Határidő: 2018. október 25. 

Felelős: Németh Zoltán az Irányító Csoport elnöke 



 

4. napirendi pont: 

Egyebek 

 

 
Németh Zoltán, Irányító Csoport elnöke: 

A tájékoztatókban elhangzottakat pozitívnak ítélte, a térségben lévő nehéz helyzet ellenére 
és úgy látja, hogy ha nehezen is, de eredményesen végezhető a pályázatban előirt feladat. 

Megköszönte az ülésen való részvételt és az ülést bezárta. 
 

 

 
Győr, 2018. október 25. 

 
 

 

 

 

 

 Borbélyné Fazekas Olga            Németh Zoltán 

 Paktumiroda munkatárs               az Irányító Csoport elnöke 

     


